
                 

     

VÝZVA PRO ZÁJEMCE 

O ÚČAST NA ACTIVE CITIZENS DAYS  

V NORSKU 

 

mezinárodní pracovní setkání  

programu Active Citizens Fund 

na téma 

OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský Institut jako 
konsorcium programu Active Citizens Fund v České republice vyhlašuje dne 3. června 
2019 výzvu pro zájemce o účast na pracovním setkání ACTIVE CITIZENS DAYS 
pořádaném v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.   
 
Setkání organizuje Norský helsinský výbor (NHC - Norwegian Helsinki Committee) ve 
spolupráci s konsorciem programu v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Přihlášky 
zájemců jsou přijímány přes online formulář do pátku 14. června 2019 do 12 hodin.  
 
Podrobnější informace jsou uvedeny níže.  
 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský Institut jako 
konsorcium, programu Active Citizens Fund  ve spolupráci s Norským helsinským 
výborem pořádá první pracovní setkání neziskových organizací - Active Citizens Days. 
Cílem setkání je výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti občanského 
vzdělávání. Účastníky budou  zavedené neziskové organizace se zkušenostmi v tomto 
tématu z Norska a dalších zemí, kde program probíhá. 
 
Pracovní setkání se uskuteční v Oslu ve dnech od 9. do 11. září 2019. Předpokládaná celková 
kapacita je 60 účastníků, z České republiky se počítá se zástupci 4 organizací (z každé 
organizace jedna osoba).  

V jednotlivých evropských zemích se koncepty občanského vzdělávání liší. Stejně tak se různí 
míra, jakou se do těchto konceptů zapojují formální či neformální vzdělávací prostředky. 
Pracovní setkání se zaměří na následující okruhy problémů a praktické příklady jejich řešení: 

● Jak může občanské vzdělávání posílit respekt k zákonům a právnímu systému v zemi? 
● Jak může občanské vzdělávání podpořit principy tolerance a inkluzivity v komunitách? 
● Jak můžeme prostřednictvím občanského vzdělávání podpořit participaci veřejnosti? 
● Jakým způsobem může občanské vzdělávání účinně bojovat proti populismu? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezcbqKG01GlBkbC0-ITuy5rM42lMeodfewUhyf1GTOnN5qeQ/viewform


                 

     

Setkání poskytne: 

● společnou platformu pro diskuzi a sdílení zkušeností v oblasti občanského vzdělávání,        

● prostor pro posílení spolupráce mezi organizacemi v Norsku a přijímajích zemích, 

● přehled o různorodých přístupech k občanskému vzdělávání v jednotlivých zúčastněných 

zemích, 

● možnost vzájemných konzultací a následného mentoringu. 

Akce má dvoudenní program. V průběhu prvního dne proběhne společná práce ve skupinách 

zaměřená na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, která by měla být zakončena 

konkrétními výstupy a doporučeními, popř. i návrhy dalších kroků k posílení role občanského 

vzdělávání, a to i s důrazem na bilaterální či mezinárodní spolupráci. Druhý den poskytne 

účastníkům prostor neformálně se potkat s norskými partnerskými organizacemi k diskuzi 

stěžejních témat a další partnerské/bilaterální spolupráce. 

Po celou dobu programu je pracovním jazykem angličtina, nebude zajištěno tlumočení do 

češtiny. Také veškeré pracovní materiály budou k dispozici pouze v angličtině.  

 

Předběžný program: 
(podrobnější program v AJ je k dispozici na konci tohoto dokumentu v příloze č. 1) 
 
Pondělí -  9. září 2019 
 
příjezd a ubytování 
 
Úterý - 10. září 2019 
 
09.00 – 09.30 – registrace  
 
09.30 – 09.45 – zahájení programu a úvodní slovo 

-          Představení programu Active Citizens Fund  a Active Citizens Days – NHC  
-          Občanské vzdělávání dnes 
 

09.45 – 11.15 – diskuzní skupiny  
1.   Občanské vzdělávání a právní systém 
2.   Občanské vzdělávání a inkluzivní společnost 
3.   Občanské vzdělávání a participace 
4.  Občanské vzdělávání a populismus 
  

11.15 – 11.45 – přestávka na kávu 
 
11.45 – 12.45 – shrnutí z diskusních skupin 
 
12.45 – 14.00 – oběd 
 
14.00 – 15.30 – práce ve skupinách nad systémovými otázkami:  
Co lze dělat konkrétně? Jaké jsou další kroky, které můžeme - jednotlivě či ve vzájemné 
spolupráci - udělat, abychom: 



                 

     

 
1.    posílili roli občanského vzdělávání směrem k podpoře právního systému. 
2.    podpořili toleranci a inkluzivitu prostřednictvím občanského vzdělávání. 
3.    zvýšili participaci veřejnosti pomocí občanského vzdělávání. 
4.    vytvořili strategie zaměřené na potírání populismu prostřednictvím občanského vzdělávání. 
 
15.30 – 16.00 – přestávka na kávu  
 
16.00 – 16.45 – shrnutí a závěr 1. dne  
 
18.30 –  společný večer 
 
Středa 11. září 2019 
Dopoledne - Setkání mezi účastnickými organizacemi a dalšími relevantními partnery případné 
bilaterální spolupráce.  
 
Tato setkání jsou koncipována na dobrovolné bázi. Nadace OSF za konsorcium programu a 
Norský helsinský výbor je doporučuje organizacím, které chtějí podrobněji prodiskutovat s 
možnými norskými partnery svá stěžejní témata/projekty/iniciativy a další partnerské/bilaterální 
aktivity. 
Schůzky si je třeba domluvit předem prostřednictvím Norského helsinského výboru, který je 
připraven pomoci i s vytipováním dalších vhodných partnerských organizací z Norska. Schůzky 
proběhnou v sídlech jednotlivých norských organizací (pokud mají kanceláře v Oslu) nebo v 
prostorách, které budou k dispozici od Norského helsinského výboru.  
 
Odpoledne - odjezd 
 

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ 

Pracovní setkání v rámci prvních Active Citizens Days je určeno pro zástupce těch organizací 

občanské společnosti, které s tématem občanského vzdělávání dlouhodobě pracují a zároveň 

mají potenciál s výstupy setkání dále pracovat a používat je. Z přihlášených zájemců budou na 

základě hodnotících kritérií vybrány 4 organizace, které se programu v Oslu zúčastní. Vybrané 

organizace zvolí z řad svých zaměstnanců jednoho zástupce dle vlastního výběru.    

 

Kritéria: 

Hlavními kritérii pro výběr účastníků budou zejména dosavadní zkušenosti organizace v oblasti 

občanského vzdělávání a její potenciál pro další zpracování a využití poznatků získaných na 

pracovní cestě. 

Konkrétně bude hodnoceno: 

● Poslání a hlavní cíle organizace v oblasti občanského vzdělávání      30 % 

● Aktivity realizované v oblasti občanského vzdělávání za poslední 1-2 roky    30 % 

● Popis plánovaného využití poznatků a zkušeností získaných díky pracovnímu 

setkání do stávající praxe/aktivit organizace          30 %  

● Plánované přínosy partnerství a případné bilaterální spolupráce                               10 % 

Přihlášky zájemců vyhodnotí za konsorcium programu Nadace OSF. Žadatelé budou o výsledku 

výběru účastníků informováni emailem, viz harmonogram níže.  



                 

     

 

HARMONOGRAM 

3. června: zveřejnění  výzvy pro zájemce  

14 . června 2019 do 12 hodin: uzávěrka přihlášek 

Přihláška se vyplňuje pouze online, tištěná verze žádosti ani jiné přílohy nejsou vyžadovány. 

Z doručených přihlášek budou vybráni účastníci pracovního setkání.  

28. června 2019 

Do tohoto data obdržíte e-mailem oznámení, zda Vaše organizace byla vybrána k účasti na 

pracovním setkání.  

Srpen 2019 

Podpis smlouvy o nadačním příspěvku s vybranými organizacemi na financování nákladů na 

setkání v Oslo.  

 

9. - 11. září 2019: Active Citizens Days  

 

FINANCOVÁNÍ  

Veškeré náklady spojené s cestou (cestovné, ubytování, apod.) účastníků z vybraných 

organizací na Active Citizens Days budou financovány z Fondu bilaterální spolupráce na 

základě podpisu smlouvy o nadačním příspěvku. 

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky zájemců jsou přijímány prostřednictvím on-line formuláře do pátku 14. června 

2019 do 12 hodin.  

Přihláška se zpracovává v českém jazyce, odpovědi musí být formulovány stručně, jasně a 

výstižně. (Tištěná verze žádosti ani jiné přílohy nejsou vyžadovány.) 

 

Odkaz na přihlášku ZDE. 

 

DOTAZY 

V případě dotazů se obracejte na Jitku Štefkovou, koordinátorku Fondu bilatelární spolupráce e-

mailem nebo telefonicky, nejpozději však do pátku 14. června 2019:   

jitka.stefkova@osf.cz  +420 777 563 893 

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE 

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund  www.osf.cz  

 

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu, demokracie, na kvalitu fungování veřejných 

institucí a na omezování korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do 

veřejného dění. Prosazuje rovný přístup ke vzdělávání i k příležitostem současného světa 

 

Norský helsinský výbor  https://www.nhc.no/en/frontpage/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezcbqKG01GlBkbC0-ITuy5rM42lMeodfewUhyf1GTOnN5qeQ/viewform
mailto:jitka.stefkova@osf.cz
http://www.osf.cz/
https://www.nhc.no/en/frontpage/


                 

     

Norský helsinský výbor (NHC)  je kontaktní organizací pro bilaterální spolupráci programu Active 

Citizens Fund. NHC úzce spolupracuje se zprostředkovateli jednotlivých programů Active 

Citizens Fund a norskými neziskovými organizacemi. Prostřednictvím Active Citizens Days chce 

propojit odborníky z neziskového sektoru a posílit bilaterální spolupráci. 

 

PROGRAM ACTIVE CITIZENS FUND  

 

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou funkční demokracie. Aby mohla svou 
nezastupitelnou roli zastávat, je třeba zvýšit aktivní zapojení občanů do veřejného dění a do 
rozhodovacích procesů, posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské 
vzdělávání a mediální výchovu. Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat 
potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. 
Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na 
posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru. 
 
Program je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014 – 2021. V České republice jej 
spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského 
institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Prostřednictvím Fondů 
EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a 
sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 
patnácti evropskými státy. 
 
Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil EUR. První grantové výzvy 
jsou plánovány na podzim 2019. Předpokládaný začátek podpořených projektů je první čtvrtletí 
roku 2020, všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové 
organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení 
církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají 
minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii). 
 
Na webových stránkách Nadace OSF je již nyní k dispozici odkaz na databázi možných 
norských partnerů, včetně seznamu organizací z dalších zemí, kde program Active Citizens 
Fund probíhá. Potenciální žadatelé z České republiky se také mohou do databáze registrovat a 
zvýšit možnost, že budou osloveni k partnerské spolupráci. 
 
  

https://ngonorway.org/


                 

     

Příloha č. 1  
Draft agenda (prepared by NHC) 
 
Arrival – September 9, 2019 
 
Draft program – September 10, 2019 
09.00 – 09.30 – Registration 
09.30 – 09.45 – Opening and key note addresses; 

-  Active Citizens Fund and the Active Citizens Days – NHC  
-   Why Civic Education Today?  - (Speaker tba) 

09.45 – 11.15 – Discussion groups: 
1.  Civic education and rule of law. Can civic education contribute to awareness raising about 
accountability and transparency? What are the societal prerequisites in terms of education in 
order to instill the principles of rule of law?  
2.   Civic education and inclusive societies. What are the principles of integration in a 
cohesive society? How can civic education instill the principles of tolerance and 
inclusiveness in communities?  
3. Civic education and engagement. What are the civic education best practices for 
engagement and how can we work with them in different circumstances/different countries?  
4.  Civic education and populism. What are the most effective ways for civic education to 
counteract populism and contribute to a stronger community of values around fundamental 
human rights principles? 

  
11.15 – 11.45 – coffee break 
11.45 – 12.45 – Reporting back from discussion groups 
12.45 – 14.00 – Lunch 
 
14.00 – 15.30 – Regrouping for strategic talks: What can we do? What are the next steps that 
we, individually or in cooperation with one or two (or more) organizations here can do in order to: 
1.    Enhance the role of civic education to strengthen the rule of law. 
2.    Enhance tolerance and inclusiveness through civic education. 
3.    Increase engagement and participation through civic education. 
4.    Strategies to counteract populism through civic education. 
 
15.30 – 16.00 – Coffee break  
16.00 – 16.45 – Sum up and concluding remarks. Documentation 
18.30 – Get together - dinner and mingling for all participants 
  
Draft program – September 11, 2019 
Open meetings between participating organization or other relevant stakeholders. 
Meetings between participating organizations are voluntary and are to be set up by 
representatives interested in further discussions/cooperation/initiatives related to the meeting’s 
main theme of Active Citizens Fund. 
Meetings with other relevant stakeholders for the meeting’s main theme of Active Citizens Fund 
will have to be agreed upon in advance with the NHC in order to give the NHC the possibility to 
contact the stakeholders and agree upon a schedule.   
Departure 
 


